[ 61

∆.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1.12.2008

ΟΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ]

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
τιτλοι

1

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
θα πραγµατοποιηθεί την 19.12.2008 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την
παρουσία του Προέδρου του Chartered Institute of Arbitrators, κ. Michael Forbes-Smith

Η ∆ιαµεσολάβηση είναι η αναζήτηση από τα αντιµαχόµενα σε µια διαφορά µέρη µιας συµβιβαστικής λύσης µέσω κοινά
αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, µε την παρουσία και τη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, του διαµεσολαβητή.
Έτσι αποφεύγονται οι µακροχρόνιες και επιζήµιες δικαστικές διενέξεις και διασφαλίζεται η επίλυση της διαφοράς ταχύτερα και οικονοµικότερα και προπαντός διαφυλάσσονται οι επιχειρηµατικές σχέσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων σε αυτή επιχειρήσεων.
Ανταποκρινόµενο στην ανάγκη των επιχειρήσεων για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη επίλυση των διαφορών
τους, ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. συνέστησε το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας µε
σκοπό να διασφαλίζει την εφαρµογή και να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαµεσολάβησης µεταξύ επιχειρήσεων αλλά και
να προωθήσει το νέο θεσµό στον ελληνικό νοµικό και επιχειρηµατικό κόσµο.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης – Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα – ανταποκρίθηκε άµεσα στη προσπάθεια
αυτή και ενέταξε τη ∆ιαµεσολάβηση µεταξύ των ΜµΕ ως δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα &
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013, ενώ παράλληλα χρηµατοδότησε την για πρώτη φορά εκπαίδευση στην Ελλάδα
διαµεσολαβητών, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν από τον έγκριτο οργανισµό του Ηνωµένου Βασιλείου .
Τα πιστοποιητικά θα απονεµηθούν την Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου 2008 ώρα 12 µ. στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Μεσογείων 119) από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σ. Καλαφάτη
και τον κ. Michael Forbes-Smith, Πρόεδρο του Chartered Institute of Arbitrators.
Θα προηγηθεί:
Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. ∆.Σιούφα*
Χαιρετισµός από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη*
Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του Chartered Institute of Arbitrators, κ. Michael Forbes-Smith
Οµιλία Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Σ. Καλαφάτη*
Οµιλία κας Ιωάννας Αναστασοπούλου, ∆.Ν., ∆ικηγόρου
Συντονιστής: κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα
*Αναµένεται επιβεβαίωση

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης
και ∆ιαιτησίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και συλλογικών φορέων της επιχειρηµατικής κοινότητας για τη στήριξη του
θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης για τις ΜµΕ.
Θα επακολουθήσει δεξίωση µε την ευγενική χορηγία του ∆ικηγορικού Γραφείου Παπαπολίτης και Παπαπολίτης.
Η συµµετοχή είναι ελεύθερη.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επίτιµος Πρόεδρος του Ελληνο- Γερµανικού Επιµελητηρίου
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